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PERKENALAN 

 

 Terima kasih telah berkunjung ke blog saya di mapanmaju.wordpress.com.  

 

Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada anda sebelum saya melanjutkan 

dengan uraian panjang lebar di artikel kali ini. Apakah anda memiliki mimpi untuk menjadi seorang 

penulis? Ataukah hanya sekedar iseng? Punya sesuatu yang ingin dibagi melalui tulisan? Curhat? Gosip? 

Atau sekedar berbagi rasa melalui komunitas? Apapun jawaban anda. Setiap orang punya hak yang 

sama untuk menulis dan memiliki blog. Entah untuk tujuan apapun. Karena di dunia maya, menulis 

sesuatu bukanlah kejahatan. Kejahatan bisa terjadi, jika tulisan anda memicu sesuatu. ☺  

 

Baiklah, sebelum menulis dan membuat blog ada baiknya saya berikan sekilas penjelasan 

mengenai blog itu sendiri. Blog jika diuraikan secara harfiah merupakan singkatan dari Web Log. Weblog 

atau blog adalah aplikasi web yang terdiri dari kumpulan tulisan-tulisan pada sebuah halaman web 

umum. Tulisan ini biasanya berurut dari yang dipublikasikan paling lama hingga yang terupdate. Tulisan 

yang telah dipublikasi bisa dilihat oleh semua pengguna internet. Dan dalam perkembangannya di jaman 

web.2.0, pengguna bisa berinteraksi langsung dengan penulis blog melalui media interaktif ataupun 

berkomentar langsung di tulisan yang dikehendaki. Dari sini, topik tulisan bisa berkembang lebih jauh 

lagi. 

 

SAATNYA MEMULAI 

Mendaftar Melalui Wordpress.com 

 

Sebelum anda mulai menunjukkan talenta anda kepada dunia, anda sebaiknya menyisihkan beberapa 

menit untuk mendaftarkan sebuah blog, mengatur kebutuhan blog dan meninjau lebih jauh mengenai 

publikasi melalui Wordpress.com. 

 

Berikut langkah singkat yang bisa saya sajikan 

 

1.  Masuk ke www.wordpress.com melalui jendela browser anda dan setelah tampilan muncul, 

cukup klik tombol oranye bertuliskan Get Started Here. 

 

 

 



2. Pilihlah nama yang menurut anda sesuai dengan tujuan blog atau keinginan anda. Nama ini tidak 

harus menggunakan nama pribadi anda. Anda bisa pilih nama sesuai 

kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya memilih nama yang bisa mewakili 

tulis. Nama ini juga merupakan cikal bakal dari blog anda. Nama ini bersifat unik dan merupakan alamat 

yang akan dituju pengguna untuk membaca tulisan

 

3. Periksalah terlebih dahulu ketersediaan alamat/nama yang anda pilih dengan memperhatikan 

tanda centang berwarna hijau di sebelah tulisan .wordpress.com. Jika nama tersebut tersedia anda bisa 

menggunakannya langsung ataupun mendaftarkannya langsung atau bisa juga menggunakan domain 

khusus yang telah anda miliki, seperti misalnya 

seperti saya, sudah sangat cukup untuk menggunakan domain gratis yang dise

Namun tetap dengan embel-embel seperti nama blog saya 

 

Jika anda hanya tertarik untuk mengomentari blog spesifik di wordpress, dan tidak ingin mendaftarkan 

atau memulai blog. Bisa saja anda  hanya me

 

4. Selanjutnya, pilihlah nama unik yang akan dijadikan nama pengguna 

anda pergunakan untuk masuk menjadi anggota wordpress dan log in ke akun anda.

Pilihlah nama yang menurut anda sesuai dengan tujuan blog atau keinginan anda. Nama ini tidak 

harus menggunakan nama pribadi anda. Anda bisa pilih nama sesuai dengan kehendak anda. Seperti 

kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya memilih nama yang bisa mewakili 

Nama ini juga merupakan cikal bakal dari blog anda. Nama ini bersifat unik dan merupakan alamat 

an dituju pengguna untuk membaca tulisan-tulisan anda. 

Periksalah terlebih dahulu ketersediaan alamat/nama yang anda pilih dengan memperhatikan 

tanda centang berwarna hijau di sebelah tulisan .wordpress.com. Jika nama tersebut tersedia anda bisa 

nakannya langsung ataupun mendaftarkannya langsung atau bisa juga menggunakan domain 

khusus yang telah anda miliki, seperti misalnya www.namaanda.com. Namun untuk yang suka gratisan 

seperti saya, sudah sangat cukup untuk menggunakan domain gratis yang disediakan oleh wordpress. 

embel seperti nama blog saya http://mapanmaju.wordpress.com

Jika anda hanya tertarik untuk mengomentari blog spesifik di wordpress, dan tidak ingin mendaftarkan 

atau memulai blog. Bisa saja anda  hanya mengklik “Sign up for just a username”. 

Selanjutnya, pilihlah nama unik yang akan dijadikan nama pengguna “username

anda pergunakan untuk masuk menjadi anggota wordpress dan log in ke akun anda. 

 

Pilihlah nama yang menurut anda sesuai dengan tujuan blog atau keinginan anda. Nama ini tidak 

dengan kehendak anda. Seperti 

kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya memilih nama yang bisa mewakili apa yang anda 

Nama ini juga merupakan cikal bakal dari blog anda. Nama ini bersifat unik dan merupakan alamat 

 

Periksalah terlebih dahulu ketersediaan alamat/nama yang anda pilih dengan memperhatikan 

tanda centang berwarna hijau di sebelah tulisan .wordpress.com. Jika nama tersebut tersedia anda bisa 

nakannya langsung ataupun mendaftarkannya langsung atau bisa juga menggunakan domain 

. Namun untuk yang suka gratisan 

diakan oleh wordpress. 

mapanmaju.wordpress.com. 

 
Jika anda hanya tertarik untuk mengomentari blog spesifik di wordpress, dan tidak ingin mendaftarkan 

username”. Nama ini akan 

 



5. Sekarang, berpikirlah mengenai se

menggunakan kata seperti “password

membuat sesuatu yang unik, anda perlu memasukan kata sandi anda dua kali dan perhatikan graf

gradasi gambar yang menunjukkan kekuatan password anda. Tetapi perlu dicamkan, password yang 

terlalu sulit juga akan menyulitkan anda untuk mengingatnya. Buat saja sebuah kata sandi yang 

sederhana namun sulit bagi orang lain untuk menerkanya.

 

6. Lanjut ke alamat email yang akan dikaitkan dengan akun wordpress anda. Pastikan 

menuliskan alamat email yang benar. Karena jika anda salah, bisa jadi anda gagal memiliki akun 

wordpress yang anda inginkan. Email ini juga berfungsi sebagia me

ketika anda lupa. 

7. Lanjutkan ke pemilihan bahasa yang akan digunakan untuk blogging. Saya menggunakan bahasa 

default (en-english). Bukan karena tidak cinta Indonesia, namun s

istilah saduran teknis dalam bahasa 

dalam mesin pencarian google. 

8. Langkah berikutnya klik tombol Signup (warna oranye)

 

 

 

 

Sekarang, berpikirlah mengenai sebuah kata sandi. Buatlah sedikit lebih sulit diterka. Jangan 

password”, “namague”, atau nama kucing anda di rumah. 

membuat sesuatu yang unik, anda perlu memasukan kata sandi anda dua kali dan perhatikan graf

gradasi gambar yang menunjukkan kekuatan password anda. Tetapi perlu dicamkan, password yang 

terlalu sulit juga akan menyulitkan anda untuk mengingatnya. Buat saja sebuah kata sandi yang 

sederhana namun sulit bagi orang lain untuk menerkanya. 

ut ke alamat email yang akan dikaitkan dengan akun wordpress anda. Pastikan 

menuliskan alamat email yang benar. Karena jika anda salah, bisa jadi anda gagal memiliki akun 

wordpress yang anda inginkan. Email ini juga berfungsi sebagia media “reset” kata sandi anda. J

hasa yang akan digunakan untuk blogging. Saya menggunakan bahasa 

Bukan karena tidak cinta Indonesia, namun selain karena saya kesulitan memahami 

ilah saduran teknis dalam bahasa Indonesia, saya juga berkeinginan untuk mendaftarkan blog saya ke 

Langkah berikutnya klik tombol Signup (warna oranye) 

buah kata sandi. Buatlah sedikit lebih sulit diterka. Jangan 

, atau nama kucing anda di rumah. Karena anda perlu 

membuat sesuatu yang unik, anda perlu memasukan kata sandi anda dua kali dan perhatikan grafik 

gradasi gambar yang menunjukkan kekuatan password anda. Tetapi perlu dicamkan, password yang 

terlalu sulit juga akan menyulitkan anda untuk mengingatnya. Buat saja sebuah kata sandi yang 

 
ut ke alamat email yang akan dikaitkan dengan akun wordpress anda. Pastikan anda 

menuliskan alamat email yang benar. Karena jika anda salah, bisa jadi anda gagal memiliki akun 

kata sandi anda. Jika suatu 

 
hasa yang akan digunakan untuk blogging. Saya menggunakan bahasa 

elain karena saya kesulitan memahami 

saya juga berkeinginan untuk mendaftarkan blog saya ke 

 

 



9. Anda hampir selesai, lanjutkan ke inbox email anda, karena konfirmasi pendaftaran diemail ke 

alamat email yang telah anda sertakan tadi. Pada email tersebut, anda hanya perlu mengklik link untuk 

aktivasi akun. Seperti contoh di bawah ini 

 
10. Selamat. Anda telah berhasil membuat blog wordpress. Saatnya masuk ke balik layar kerja 

wordpress yang dikenal dengan istilah dashboard. Di dashboard ini anda bisa mengatur beberapa hal 

tentang blog anda, dan mulai membuat tulisan/content. 

 

 
 

Terima kasih telah membaca. Sampai jumpa lagi di Bagian berikutnya. 

Salam. 

 


